
1 



2 

  الدزس الثامن

 

همَّ صّلِ وشلم وبازن، على عبدن وزشىلً 
َّ
بصم هللا السحمن السحُم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. محمٍد، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم باحصاٍن ئلى ًىم الدًن

 

  هىذ كض جىاولذ في الضعؽ اإلااض ي ما ًخصل باللغض، ولػلىا هؼالؼ بػع الكغائذ غلى عجٍل التي لخصذ

. بػع ألاخيام

 غص بضله، : مً طلً ما ًخػلم بخػٍغف اللغض ٌٍ إلاً ًيخفؼ به ٍو م أن ألاصل في اللغض، وأهه صفؼ ما
ُّ
ومىه حػل

 الػملت التي وان بها اللغض أن ًغص البضٌ وهى اإلاثل ال اللُمت، 
ا

فيرص بضٌ أو مثل ما اكترض، وهظا ٌػني مثًل

، أعص لً ألف حىُه، وهظا غىض الفلهاء مؿخلٌغ   هٌؼ
ا

اهسفظذ، فأهذ اكترطذ مني ألف حىُه، والجىُه مثًل

م طلً بالػضٌ له وحٌه مػختٌر  . ئال ئطا واهذ الػملت كض أصِبذ بىؿاٍص أفلضها أهكر كُممها، فػىضئٍظ جلٍى

 صح اللغض اللاغضة في ول ما ًصح بُػه، وخضًث أبي عافؼ أصٌل في اللغض، فاللغض مً غلىص ؤلاعفاق  ، ٍو

ا، والاؾدؿًلف هىا هى الاكتراض، فلما كضمذ  مً حهت أن الىبي صلى هللا غلُه وؾلم اؾدؿلف مً عحٍل بىغا

ا، فأمغه الىبي صلى هللا غلُه وؾلم أن  غلُه ئبل الصضكت أمغ أبا عافؼ أن ًلض ي هظا الغحل، فلم ًجض بىغا

 .«ئن  يي الىاس أحصسنم كقااًء »: ًلظُه وكاٌ

  الحاٌ، اللظاء حىاػ اللظاء بأفظل ً ًْ وكض طهغها فىائض مً هظا الحضًث، حىاػ اللغض، حىاػ اإلاؼالبت بالض

ا مجافاة خم اإلالغض . مً اإلاثل بًل اقتراٍغ، وال ًيبغي للملترض أًظا

  ،ا في اللغض حػغطىا لىا في الضعؽ اإلااض ي، منها عص زيٍر مً مثل اللغض بًل قغٍغ  أًظا
ٌ
هىا مؿائل مهمت

ا حائٌؼ، اقتراغ جأحُل عص اللغض هظا مً اإلاػلىم أهه مدل زًلٍف،  ًٍ أو هفٍُل للخىثُم، هظا أًظا اقتراغ عه

والجمهىع غلى مىػه وطهغها أن كٌى اإلاالىُت وازخُاع قُش ؤلاؾًلم ابً جُمُت، حىاػ هظا الاقتراغ، أما اقتراغ 

 للملغض غلى اإلالترض، فهي مً الغبا اإلامىىع، لىً ئطا واهذ 
ا
 مخدمظت

ا
مىفػٍت في اللغض، فاطا واهذ ػائضة

، وهىظا ئطا واهذ اإلاىفػت  ٌٌ كىيٌّ  بين الفلهاء، واللٌى بجىاػها كى
ٌ

هظه اإلاىفػت مً غير اإلالترض، فثم زًلف

لىا غلى هظا بمثاٌ حمػُت اإلاىظفين، فهي ًصضق غليها أن الاقتراغ للمىفػت مً غير 
َّ
، هما طهغها، ومث

ا
مخباصلت

اإلالترض، ألهه ما هى ؾُيىن آلان أمامً هاٌؽ لً ًخدلم فُه أن اللغض وكؼ مىً غليهم، ولظلً ًلاٌ ئن 

، وهي في الىكذ هفؿه كض وكػذ مً غير اإلالترض في مثل هظه الصىعة مً بػع هإالء
ٌ
. اإلاىفػت هىا مخباصلت

 للملغض غلى اإلالترض، كاٌ حمٌؼ مً أهل 
ا
 ػائضة

ا
وبالخالي هظه الصىعة التي لم جىً فيها اإلاىفػت مخمدظت

. الػلم بجىاػها

  ا دت حمػا اصة اإلادغمت لللغض، أقغها لها غىض الىًلم غً الغبا، وهىا ججضون في هظه الكٍغ  للٍؼ
ٌ
ا هظه أمثلت أًظا

لها، ومً أمثل أو أظهغ صىعها، ما ًيىن مً الفىائض التي حػؼيها البىىن للػمًلء الظًً ًفخدىن الحؿاباث 

ت، وكض جلضم ئطا جظهغون في الغبا كلىا  غً كغوٍض، فأزظ هظه الفىائض : الجاٍع
ٌ
ت غباعة ئن الحؿاباث الجاٍع

ا اصة اإلادغمت التي جىكؼ الشخص في الغبا اإلامىىع قغغا . غىضئٍظ ًيىن مً الٍؼ
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ن ًْ  .باب أحيام الد

.. الحمد هلل، وصلى هللا وشلم على زشٌى هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد }

ن واملشاهدًن وجمُع املصلمين . فاللهم اغفس لىا ولشُخىا وللحاضٍس

: كاٌ ابن كدامة زحمه هللا

ن  ًْ باب أحيام الد

ٌن مإجٌل لم ًطالب به كبل أجله، ولم ًحجس علُه من أجله، ولم ًحل بتفلِصه، وال بمىته ئذا  ًْ ومن لزمه د

 {ووله الىزوة بسهٍن أو هفٍُل 

 مإحٌل لم ًؼالب به كبل ألاحل اإلاخفم غلُه ًٌ ًْ  وكض اقترغ «املصلمىن على شسوطهم»:  للحضًثمً لؼمه ص

 مىافٌم إلالخض ى 
ٌ
ألاحل، وهظا هما طهغها ثابٌذ غىضئٍظ باليؿبت لهظا الػلض؛ ألهه غلض بُؼ أحٍل وهى قغغ

ل هظا  الػلض، ًلؼم غىضئٍظ الؼغفان الالتزام به ال ؾُما فُما ًخػلم في خم الضائً، وئال فان اإلاضًً لى عجَّ

ا لحله في ألاحل غىضئٍظ 
ا
. الثمً أو اإلابلل وان مؿلؼ

  أن هظا ألاحل له وكٌؼ في الثمً، فػىضئٍظ ً ًْ ومً أوحه لؼوم هظا ألاحل غلى الضائً وغضم مؼالبخه اإلاضًً بالض

ا  غلى مضي ؾيخين، والحلُلت أن هظه ال ًجىػ ئؾلاغ هظا ألاحل،  بسمؿين ألفا
ا

 مثًل
ا
 أي هى إلاا باغً ؾُاعة

ا عبما واهذ أكل مً طلً، فهى كض أزظ غلًُ في ول ؾىٍت ما ال ًلل غً زمؿٍت  الؿُاعة لى باغً ئًاها هلضا

ا،   ألزظث عبما بأعبػين ألفا
ا

ا خاال ذ هظه الؿُاعة هلضا ا، لىً لى أهً اقتًر  باإلاائت أو غكغٍة باإلاائت أعباخا
ا

مثًل

 آلان وأها مخفٌم مػً أن جيىن بػض مضٍة مً الؼمً، وهظا الؼمً له 
ا
ا واملت فىُف جؼالبني بؿضاص الخمؿين ألفا

جىػوا اقتراغ  ًُ ػ الفلهاء الظًً مىػىا، لم  جّىِ ًُ وكٌؼ في الثمً، وهظا ألاصل فُه، وهظا مً اإلاػاوي التي لم 

 
ا

. الحلٌى أو الختجُل إلاا وان مإحًل

 ٌٌػني ما ًدىم بيىهه كض أفلـ، فُحجغ غلُه غىضئٍظ لحظ الغغماء الظًً ولم ًحجغ غلُه كبل أحله: كا ،

 ، ًٌ ًْ ٌ ًؼالبىهه بىاءا غلى أهه وهللا غلُه ص اٌ، هلى ، لىً متى ًجب غلُه : ملُىن ٍع وػم هى آلان ال ًملً لها وفاءا

 أن ٌؿضصها، كالىا
ا

ٌ : أصًل ا في هظه الحالت، أو غير كاصٍع أصائها، ألهه لم ًأث : بػض ؾىٍت، هلى ئطن ال ٌػض مفلؿا

وكذ اإلاؼالبت بها، ًمىً بػض ؾىٍت ًأجُه عػٌق فِؿخؼُؼ غىضئٍظ الىفاء، فىُف جحجغون غلُه، صغىه ًترػق، 

خصغف في ماله كتري، صغىه ٌػمل ٍو . صغىه ًبُؼ َو

 ا، آلان غىضه زمؿمائت ألف فلؽ، ؾىحجغ غلُه : كالىا ٌٌ أبضا ال، هدً هسش ى أهه بػض ؾىٍت ما ًيىن غىضه ما

. وهلدؿم هظه الخمؿمائت ألف، ًأزظ ول واخٍض مىا هصف خله، أخؿً مً أن ًظهب غلُه ول اإلااٌ

  ،وعبما ال ًيىن غىضه ش يٌء ،
ا

لىً ألن هلٌى لِـ هظا مً خلىم، بػض ؾىٍت عبما ًيىن غىضه اإلالُىن وامًل

ً مإحٌل فًل جمليىن اإلاؼالبت به كبل أحله ئط هى وكذ اؾخدلاكه ًْ  .الض

 ٌأي الحىم بفلؿه، وما ًترجب غلى الفلـ أو ؤلافًلؽ غىضئٍظ مً ألاخيام، منها الحجغ ولم ًدل جفلِؿه، : كا

. غلُه

 ٌمإحٍل،وال بمىجه: كا ًٍ
ًْ ً ال ًدل بمىجه ئطا ماث اإلاضًً بض ًْ  غلُه مائت ألف بػض ؾىٍت، ماث آلان، ، أي ئن الض

 آلان، مائت 
ا

ً وامًل ًْ هل ًدم للضائً أن ًؼالب الىعثت ألن آلان الحلىق اهخللذ للىعثت، أن ًؼالبهم بؿضاص الض
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ًٍ أو هفٍُل فاهه ًبلى غلى أحله، فان حػظع غلُه طلً، الىعثت ما  ضها آلان، كاٌ لً ئطا وثله بغه اٌ أٍع ألف ٍع

 بالىفاة، 
ا

ً خاال ًْ ً، فاهه غلى اإلاظهب غىضها ًيىن الض ًْ ا وال مً ًىفل ؾضاص هظا الض اؾخؼاغىا أن ًأجىا عهىا

ىه، وهظا  ًْ ً ألحل أال ًخظغع الضائً اإلاؿخدم مً طلً فُظهب غلُه ص ًْ فُلؼم غىضئٍظ الىعثت ئزغاج هظا الض

. اللٌى الظي طهغه اإلاإلف هى ما كغعه صاخب الىخاب هىا

مه مىعه ئال أن ًىوله برلً: كاٌ}             ا، فلغٍس ا ًحل كبل زجىعه، أو الغزو تطىعًء  {وئن أزاد شفسًء

  ،ؾُدل كبل أن ٌػىص فُترجب غلُه جأزير خله ً ًْ ٌل، والض وػم ألهه ًلحله بظلً طغٌع، هظا الؿفغ ػٍى

ا، فُخمىً غىضئٍظ الضائً مً الاؾدُفاء  م، أي ما لم ًظؼ عهىا ِ
ّ
واإلاؼاٌ فُه، فله غىضئٍظ أن ًمىػه ما لم ًىث

. بهظا الغهً، أو غىضه هفٌُل، فُؼالب هظا الىفُل باألصاء ئطا خل ألاحل

 على معصٍس وجب ئهظازه: كاٌ}            
ا

 {وئن وان حاال

  ،كض حاء أحله، لىىه مػؿٌغ ما ٌؿخؼُؼ 
ا

ً خاال ًْ ا، ئن وان الض  أو خىما
ا
اإلاػؿغ هى الظي ال ًجض وفاء، خلُلت

َصَس ٍ ﴿: وطلً للىله حػالىفهظا ًجب ئهظاعه، أي الصتر غلُه،  ِْ ى َم
َ
 ِئل

ٌ
ِظَس 

َ
ى
َ
و ُعْصَسٍ  ف

ُ
 ذ

َ
ان

َ
: البلغة] ﴾َوِئن و

 أصِب في غهض الىبي صلى هللا غلُه [280
ا

، وكض حاء في خضًث أبي ؾػُض الخضعي عض ي هللا غىه أن عحًل

ىه، فلاٌ عؾٌى هللا صلى هللا غلُه وؾلم ًْ  فخصضق الىاؽ ،«تصدكىا علُه»: وؾلم في ثماٍع ابخاغها، فىكر ص

ىه فلاٌ عؾٌى هللا صلى هللا غلُه وؾلم لغغمائه ًْ  روا ما وجدتم، ولِض لىم »: غلُه، فلم ًبلل طلً وفاء ص

. «ئال ذلً

  حبض املعصس في هره الحالة أم ال؟ ًُ وهل 

ػت، وحمهىع أهل الػلم غلُه، ئال أن بػع  ألاصل أال ًدبـ هما كاٌ ابً هبيرة لِـ لظلً أصٌل في الكَغ

ا، ا؟ الفلهاء كغع الحبـ في هظه الحالت اؾخظهاعا  ئغؿاعه، ألن الىاؽ آلان هكر هُف اؾخظهاعا
ا

 ختى ًثبذ فػًل

 مً 
ا
خأهض مىه بدبؿه، فُدبـ مضة ؿخظهغ هظا وٍُ ُِ ً، ف ئصغاؤهم باإلغؿاع وأنهم ال ًجضون، ولغبما واهىا كاصٍع

الؼمان ًلغعه اللاض ي، ثم بػضها ًأحي بثًلثٍت مً طوي الحجى، ممً ٌكهض مً أصحاب الػلل والضًاهت بأن 

ىفي أو ٌؿضص ما غلُه، وغىضئٍظ ًسغج مً سجىه، أو  ىه، ٍو ًْ ، ولِـ لضًه ما ًإصي ص
ٌ
 أصابخه فاكت

ا
ا فػًل فًلها

. خبؿه

 مطل الغني ظلٌم، ًحل عسضه وعلىبته»: ، للىله صلى هللا غلُه وؾلموألاصل في الحبـ أهه للماػل»، 

ػض الىاؽ اإلامخىػىن مً ألاصاء أو الىفاء في خىم اإلاماػل ختى ًثبذ الػىـ،  ُُ والحبـ هىٌع مً الػلىبت، ف

لفؿاص طمم هثيٍر مً الىاؽ في هظا الؼمان، ولحفظ الحلىق، فان كض ى اللاض ي بظلً فله وحٌه وغلُه الػمل 

. غىضها في هظه البًلص

ا به : كاٌ} ٌٌ كبل ذلً فال ًلبل كىله، فان وان مىشسًء ي شبُله، ئال أن ٌعسف له ما ِ
ّ
ل

ُ
فان ادعى إلاعصاز حلف و 

 {لزمه وفاؤه، فان أبى حبض حتى ًىفُه
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 ٌا له، وألاصل في اإلاػؿغ أن : وهظا ظاهٌغ في أن مً اصعى أهه مػؿٌغ، فلا سلى ؾبُله، وطلً جصضًلا ًدلف وٍُ

، وهظا الظي غلُه الػمل 
ٌ
ا فاكت ثبذ هًلمه، ختى ًلٌى ثًلثت مً طوي الحجى مً كىمه للض أصابذ فًلها ًُ

. اللظائي غىضها

 ا لؼمه الىفاء ً، لألصلت اإلاخىاجغة كاٌ فان وان مىؾغا ًْ ا غلى الىفاء فُلؼمه غىضئٍظ أن ًىفي هظا الض ، ئن وان كاصعا

ا مما ًسص الاؾخضالٌ كٌى الىبي صلى هللا غلُه وؾلمغلى وحىب أصاء الحلىق،  ،«مطل الغني ظلٌم »:  وأًظا

ً ًْ  .واإلاؼاٌ هى الخأزير وغضم الىفاء غىض خلٌى الض

 ،ٌوجيىن البضن، وجيىن باإلاا ،  جيىن باللٌى بأن ال ًماػل بلىله، واإلاؼاٌ ًلابله اإلاًلءة، واإلاًلءة جيىن باللٌى

ً، وجيىن بالفػل بأن ًدظغ ئطا اؾُخضعي مً  ًْ ىه، وجيىن باإلااٌ بأن ًإصي هظا الض ًْ فُىافم غلى ؾضاص ص

ا لهظه الػلىبت، وللىًلم فُه بؿبب  ً، ولظلً وان الغني اإلاماػل مؿخدلا ًْ الحاهم أو اللاض ي ألحل هظا الض

: مؼاله هما كاٌ الىبي صلى هللا غلُه وؾلم في هظا الحضًث وهى أصٌل في هظا الباب، وكض عواه الكُسان

 .«مطل الغني ظلٌم »

 ٌدبـ ختى ًىفُه للحضًث : كا ًُ فان أبى ُخبـ ختى ًىفُه، أي ئن أبى مً الىفاء ال إلغؿاعه، وئهما إلاؼاله، 

دل غلىبخه، والحبـ هىٌع مً أهىاع الػلىبت ًُ . اإلاخلضم، وفي لفٍظ ليُّ الىاحض، أي اللاصع غلى ألاصاء، 

 {فان وان ماله ال ًفي به وله فصأٌ غسماؤه الحاهم الحجس علُه لزمته ئجابتنم: كاٌ}            

 ،
ا

ً هىا ال ًفي باإلااٌ وامًل ًْ  لحلىكهم، ألن الض
ا
ً زمؿمائت ألف، فػىضئٍظ وطلً خماًت ًْ  اإلااٌ ملُىن، والض

ا
 مثًل

الغغماء ئطا ؾألىا الحاهم أن ًحجغ غلُه بأن ًمىػه مً الخصغف في اإلااٌ ختى ال ًظهب غليهم أهكر مً طلً، 

ً هظا بكغغ ماطا؟فليزم غىضئٍظ الحاهم أن ًجُبهم ئلى ؾإالهم،  ًْ ، أما ئطا  وان الض
ا

ً خاال ًْ  أن ًيىن الض

 فًل ًلؼمه بل ال ٌكغع له ئحابمهم في مثل هظه الحالت
ا

. مإحًل

 {فاذا ُحجس علُه لم ًجز تصسفهم في أمىاله: كاٌ}              

  بدلىق الغغماء، الغغماء آلان حػللذ خلىكهم بهظا اإلااٌ اإلاحجىع 
ا
وػم، ألن ألامىاٌ آلان أصبدذ مكغىلت

ا للظغع غنهم، ا، ألن هظا كض غلُه صفػا
ا
 فاطا جصغف فلض ألحم بهم الظغع فُما ال ًملً فُه هما طهغها جصغف

. حػللذ به جلً الحلىق واإلاؼالباث مً هإالء الضائىين

 ٌما مػنى هظا الىًلم؟ولم ًلبل ئكغاعه غلُه، : كا 

لغ بش يٍء غلُه في  ًُ مػىاها هما أهه ًمىؼ مً الخصغف في هظا اإلااٌ لخػلم خم الغغماء به، فىظلً ال ًلبل أن 

لٌى هظه الؿُاعة لي، وكض ُحجغ غلُه بػض طلً، فلى كلذ أها وػم، هظا اإلااٌ،  ٍو
ا

 بأن ًأجُني الكُش ؾػض مثًل

 ئال ئكغاعي، كالىا
ٌ
كغ بهظا، ولِـ غىضه بِىت

ُ
ال ًلبل غىضئٍظ بػض الحجغ، إلااطا؟ ألهه كض ًخىاػأ مػه غلى طلً، : أ

كفل الباب غىضئٍظ، بسًلف ما لى أحى الكُش ببِىٍت، قهاصٍة أو 
ُ
فُترجب غلُه ئلحاق الظغع ببلُت الغغماء، فأ

 
ٌ
 له، فمً وحض مخاغه غىض عحٍل كض أفلـ فهى أخم به مً غيره، وجلً مؿألت

ا
ش يٍء ًثبذ أن هظا اإلااٌ فػًل

. أزغي 

ىه: كاٌ}               ًْ تىلى الحاهم كقاا د  {ٍو
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 ،ٌبأن ًحجغ غلُه ثم ًىفي الغغماء بدصصهم في هظا اإلاا ً ًْ  ومما ًضٌ غلى هظا وػم الحاهم ًخىلى كظاء الض

أما بػض أيها الىاؽ، فان أؾُفؼ حهُىت عض ي مً صًىه : "ما حاء في كصت غمغ بً الخؼاب إلاا زؼب وكاٌ

، وان ٌكتري ؤلابل ٌؿابم بها الىاؽ فِؿبم الحجُج بخلً ؤلابل، فىكؼ في "وأماهخه أن ًلاٌ ؾبم الحاج

ً، وهكر غغماؤه، ولظلً كاٌ ًْ ً، فلاٌ غمغ: الض ًْ ىا به، أخاػه غىضئٍظ الض فمً وان : "فالضائً مػغٌض، وكض أٍع

ًٌ فلُأجىا بالغضاة ًْ ، فيان الحاهم غىضئٍظ وغلُه الػمل هى الظي ًإصي "فىلؿم ماله بين غغمائه" له غلُه ص

فذ غً أن ًخصغف في هظا اإلااٌ، وؾىض هظا الحضًث مدخمل الخدؿين وئن وان 
ُ
غىه ألهه كض عفػذ ًضه، وه

، ئال أن الػمل غلى طلً
ٌ

. فُه طػف

ن من أزشها أو كُمة الجاوي: كاٌ}              بدأ بمن له أصل جىاًٍة من زكُله فُدفع ئلُه أكل ألامٍس  {ٍو

  ،ئطا وان للمفلـ عكٌُم، كض حنى حىاًت غلى عكٍُم أو غبٍض آزغ، فاطا كضعث كُمت هظه الجىاًت بػكغة آالف

ا، ًضفؼ له هم؟ غكغة آالف، ألاعف، بسًلف ما لى وان الػىـ، لى   بسمؿت غكغة ألفا
ا

وكُمت الػبض الجاوي مثًل

ا، فُضفؼ الػبض غىضئٍظ، أكل اللُمخْين . وان حنى وواهذ كُمخه غكغة آالف، والجىاًت كُممها زمؿت غكغة ألفا

ىه أو ومن زهىه ولى أشى  الغسماا في بلُة دًىه}              ًْ ن من د . {وم من له زهٌن فُدفع له أكل ألامٍس

  ًبلى للضائ  مائت ألٍف، والضًً كُمخه مائخا ألٍف، فُضفؼ كُمت الغهً، مائت ألف، ٍو
ا

وػم، فلى وان الغهً مثًل

غىضئٍظ منها مائت ألف، هظه اإلاائت الثاهُت جيىن بين الغغماء، وهظا هما طهغها فُما جلضم؛ ألن خله أولى غىضئٍظ 

 بظمت اإلافلـ فلؽ، ٌػني 
ٌ
ا، أما الضًىن الباكُت، فمخػللت مً غيره، فهى مخػلٌم بهظا الغهً، وبظمت اإلافلـ مػا

ً اإلاىحىص غىضن، فهى ما ًضزل مػه باقي اإلاضًىين فُه ًْ . خم هظا الغاهً حػلم بهظا الض

  ًا ًؼلم غلى اإلاضًً، لى فلظلً هظا الحم الظي حػلم به طمت الغاهً وهى الضائً، فاهه غىضئٍظ الغهً غفىا

الضائً خله حػلم بظمت هظا الغهً، فػىضئٍظ أو حػلم بالغهً، وبظمت اإلافلـ، فػىضئٍظ ٌؿخدم هظا الغهً 

صون بلُت الغغماء، بِىما بلُت الغغماء ًضزلىن مػه في طمت اإلافلـ مً خُث الاؾخدلاق، فهى ًأزظ خله مً 

الغهً هظا، وهم ًأزظون خلهم مً طمت اإلافلـ غىضئٍظ، وهظا ظاهٌغ، وكض بِىه اإلاإلف في الصىعة التي 

. بػضها

. {وم من وجد متاعه الري باعه بعُىه لم ًتلف بعقه: كاٌ}            

  
ا
اصة ، بػُىه ما حغير، هما هى لم ًخلف بػظه، لم ًىلص، ولم ًؼص ٍػ

ا
وحض مخاغه الظي باغه، ٌػني مػاوطت

 ًىتر، أو ًخغير غما وان غلُه
ا

، لم مثًل
ا
. مخصلت

ا}             
ًء
. {ولم ًأ ر من ومىه شِئ

 ،ًا مً الثم ا منها، ولم جخلف، ولم جخغير، ما صفؼ له اإلاضًً قِئا  أزظ مىه هظه الؿُاعة هما هي، ولم ًضفؼ قِئا

من أدزن متاعه بعُىه عىد زجٍل كد أفلض فحم به »: صلى هللا غلُه وؾلم-فله أزظه، إلااطا؟ للٌى الىبي 

 لضًىه، ،«من غييه
ٌ
 وهظا هما طهغها كبل كلٍُل في قأن الغاهً، أهه حػلم خله بالغهً؛ ألن هظا الغهً جىثلت

 ئلُه
ٌ
. فهىظا هظا حػلم خله بػين ماله، وهفؿه مدكىفت
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 ا عواًت ولم ًىن »: هظا الحضًث غلى ظاهغه، ولظلً أزظ الفلهاء الحىابلت بهظا الظاهغ، واهظم ئلُه أًظا

ا
ًء
ا، فهى أؾىة ، «كبض من ومسنا شِئ ٌػني مً ثمً هظا اإلاخاع أو الؿلػت، فان وان كبع مً ثمنها قِئا

الغغماء، لى وان صفؼ له هصف اللُمت، وبلي هصف اللُمت، زًلص ما له فيها خم، ألهه في الحلُلت لم ًجض 

. مخاغه بػُىه، في هظه الحالت، وئهما كض ُصفؼ له ش يٌء مً هظه اللُمت، وغىضئٍظ ًضزل مؼ بلُت الغغماء

لصم الباقي بين الغسماا، على كدز دًىننم: كاٌ}             . {وٍُ

  صلى هللا غلُه -مً فػل الىبي - عض ي هللا حػالى غىه-وػم، إلاا جلضم كبل كلٍُل مً خضًث أبي ؾػُض الخضعي

ىه، فػىضئٍظ كاٌ - وؾلم ًْ ىه مً ثماع ابخاغها، فخصضق الىاؽ غلُه، ولم ًبلل طلً وفاء ص ًْ في الغحل الظي هكر ص

يىن هظا غلى وفم الػضٌ ،« روا ما وجدتم، ولِض لىم ئال ذلً»: للغغماء- صلى هللا غلُه وؾلم-الىبي   ٍو

ا . باإلاداصت بُنهم حمُػا

لصم: كاٌ}              ًُ م على املفلض، وعلى من تلزمه مإهته ئلى ماله ئلى أن 
َ
ىف . {وٍُ

  لؿم اإلااٌ، ولى ػالذ ًُ وػم، ًىفم غلُه وغلى أوالصه وػوحخه وبِخه، وخاحاجه ألاصلُت وألاؾاؾُت، ئلى أن 

 ًىفلىن، وطهب اإلاضة،
ا
 لى جأزغث اإلاضة، وكلَّ اإلااٌ، اإلااٌ وان زمؿمائت ألف، والضًىن ملُىن، وحلؿىا ؾىت

ٍؽ، وئهما اإلامىىع مىه أن  غىضئٍظ مائت ألف، ًلدؿمىن ألاعبػمائت؛ ألن هظا خمٌّ له في ماله، مً غير حػٍض وال جفٍغ

ٌ - صلى هللا غلُه وؾلم-ًخصغف فُه في غير خاحخه ألاصلُت، والىبي  ابدأ بىفصً، فتصدق علينا، فان »: ًلى

 ومً الىفلت هؿىجه، وهؿىة غُاله غلى ،«فقل ش يٌا، فألهلً، فان فقل عن أهلً ش يٌا، فلري كسابتً

. الصحُذ، وهظا هى اإلاظهب غىض الحىابلت

. {فاذا وجب له حمٌّ بشاهٍد فأبى أن ًحلف لم ًىن لغسماةه أن ًحلفىا: كاٌ}              

  ولم ًىً ثمَّ قاهضان، وأبى اإلافلـ أن ًدلف مؼ ، ٌٍ ٌػني ئن وحب للمفلـ خمٌّ غلى أخٍض، بكاهٍض واخٍض غض

جتر غىضئٍظ غلى طلً، ألهىا ال  ًُ ا للحم، ال  ا غىضئٍظ وئثباجا هظا الكاهض، الكاهض هىا ًيىن مػه الُمين، جأهُضا

هدً هدلف مؼ الكاهض، غلى أن هظا خمٌّ له، أي لهظا اإلافلـ، هل :  فان كاٌ الغغماءوػلم صضق الكاهض،

مهم، جخػلم به خلىكهم، فلم ًجؼ طلً : لهم طلً؟ ألاكغب ا لغٍغ
ا
أهه لِـ لهم طلً؛ ألنهم غىضئٍظ ًثبخىن ملي

ضون  ؛ ألنهم إلاا ًدلفىن مؼ هظا الكاهض، فهم في الحلُلت ًٍغ
ٌ
منهم، فهم في خاٌ تهمٍت، ولهم في طلً مصلحت

ا لِؿخىفىا صًنهم مىه، هظا غير ثابٍذ، ألحل جلً المهمت أو اإلاصلحت  ػائضا
ا

. أن ًثبخىا له ماال

  ،ً ًْ ف الض ؛:  وألاصق هىا أن هظُف هما هص الفلهاءلؼوم خّمٍ في الظمت،: وهىحػٍغ  ختى جسغج خّمٍ مالّيٍ

، الحلىق غير اإلاالُت؛ 
ا

، هدم التر مثًل ا، واللغض والؿلم، ومنها ما ًيىن غير مالّيٍ ُا ألن الحلىق منها ما ًيىن مال

 -وهدم الػباص بػظهم غلى بػٍع، وهدم هللا 
َ

. غلى غباصه- حلَّ وغًل

  هى بهظا الىدى، باألغُان اإلاثلُت، مثل اإلاىًُلث واإلاىػوهاث، ألامىاٌ اللُمُت اإلاىظبؼت ً ًْ ما ًصح فُه الض

، ولظلً الىبي 
ا
غص لً ؾُاعة ، ٍو

ا
ا ؾُاعة - صلى هللا غلُه وؾلم-بىصٍل، مثل الؿُاعاث، ممىً جلغض شخصا

ا، وهي ولها مً الحُىاهاث، لىً الكغغ أن جىظبؽ هظه بالىصف، وهظلً اإلاىافؼ،  ُا ا، وعص عباغ اؾدؿلف بىغا

 ً ًْ ً؟ ٌػني ممىً شخٌص ًيىن الض ًْ ً، هُف ًصح فيها الض ًْ كض جيىن مً هظا اللبُل، فُصح فيها الض
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 ًصح بُػها، فُصح غىضئٍظ ئًلاع 
ٌ
ٌٍ فلها كُمت  غً أمىا

ٌ
 بما أن اإلاىافؼ غباعة

ا
 أو مىفػت

ا
الىاحب في طمخه غمًل

ً غليها ًْ . الض

 اإلاإحل، فلض جيلمىا غىه في جلً الصىع، اإلاؼالبت به كبل ألاحل، وكلىا ً ًْ ال ًلؼم أصاؤه كبل أحله، : أما الض

ً بالفلـ، لى أن الشخص أفلـ آلان والضًً لم ًدل بػض، ال ًجىػ  ًْ اإلاؼالبت به غىض ؤلافًلؽ، ال ًدل الض

 الحلُلت 
ٌ

ً، أما اإلاؼالبت في خاٌ اإلاىث، فثم زًلف ًْ غىضئٍظ اإلاؼالبت، بل ًجب جأحُل هظا ئلى خين خلٌى الض

 ٌ ٌ : غلى كىلْين، فمً الفلهاء مً ًلى ا، ومنهم وهم الجمهىع، ومنهم مً ًلى م بىفٍُل : ًدل باإلاىث مؼللا
َّ
ئطا وث

، فًل ًدل، وهى اإلاظهب غىضها ًٍ . أو عه

  ئلى مِؿغٍة، أو ًيىن غير مػؿٍغ، فُلؼمه الىفاء، فان وان اإلااٌ الظي 
ٌ
ا، فىظغة أخىاٌ اإلاضًً ئما أن ًيىن مػؿغا

يىن اإلااٌ بين الغغماء كغع حجغ الحاهم غلُه، ٍو ٌُ ىه، فاهه ًيىن غىضئٍظ  ًْ . لضًه ال ًىفي لىفاء ص

  ل جلؿُم ماٌ اإلاحجىع غلُه بهظه الصىع التي أقغها ئليها كبل كلٍُل، وهظا الخلؿُم، أو الدكىُل، ٌؿّهِ

ا مىه له، فهى أخم به مً الغغماء، وهىظا مً  ا أن مً وحض مخاغه غىض عحٍل بػُىه، لم ًإص قِئا جصىعها، وبِىَّ

ً، أو كُمت الغهً، وهظلً ما ًيىن مً اإلاخبلي، فُلؿم غلى  ًْ ً، كُمت الض ، فله أكل ألامٍغ ًٌ وان له عه

.  الغغماء، بلضع صًىنهم

. باب الحىالة           

باب الحىالة والقمان، ومن أحُل بدًىه على من علُه مثله فسض ي، فلد بسب املحُل، ومن : زحمه هللا-كاٌ }

تبع أحدهم على مليٍا » :صلى هللا علُه وشلم-أحُل على مليٍا، لزمه أن ًحتاٌ، للٌى زشٌى هللا 
ُ
ئذا أ

 {.«فلُتبع

 لى حئذ : ، وصىعتهاهلل الحم مً طمٍت ئلى طمٍت أزغي : الحىالت في اإلالصىص الفلهي أو الاصؼًلحي ًغاص بها

اٌ، فلما حاءوي وكاٌ كض خل ألاحل، أغؼني ألالف، أها : للكُش ؾمير، وخؿين، الكُش ؾمير ًؼالبني بألف ٍع

اٌ، فأكٌى له اطهب ئلى خؿين وزظ مىه ألالف التي أػالبه بها، فاطا وان ألار : أػالب ألار خؿين بألف ٍع

ا غلى الىفاء، وغير مماػٍل، وهى هظلً  ا كاصعا ، فُلؼم ألار ؾمير أن ًخدٌى غلُه -ئن قاء هللا حػالى-خؿين ملُئا

حُل على مليٍا فلُتبع»
ُ
.  ًلؼمه طلً،«من أ

 ،ىه، ومصلحت وهظه الحىالت فيها الحلُلت جدلٌُم إلاصلحت ألاػغاف ولها ًْ  مصلحت ألار ؾمير في أن ٌؿخىفي ص

، ولظلً ًلاٌ بأن  ا في الخىفُت، وكظاء الحم الظي غليَّ ألار خؿين في أن ًىفي ما غلُه، ومصلحتي أها أًظا

ا باإلحماع، فلض هلل ابً كضامت في اإلاغني،   بالؿىت هما في هظا الحضًث اإلاخفم غلُه، وأًظا
ٌ
الحىالت مكغوغت

ا، وئن وان الجمهىع، ًغون  وغيره مً الفلهاء ؤلاحماع غلى مكغوغُمها، وهي اؾدُفاٌء أكغب مً أن جيىن بُػا

لىلىن  ً، وهظه الصىعة التي للخى أزظهاها؛ ألهه غىضي في الحلُلت : أن الحىالت بٌُؼ، ٍو ًْ ً بالض ًْ هي مً بُؼ الض

ًٌ غلى ألار خؿين، وبػخه غلى ألار ؾمير، فهى كاٌ ًْ ، لىً طهب بػع الفلهاء والحىابلت، : ص ًٍ
ًْ ًٍ بض

ًْ بُؼ ص

ألن اإلاغء ٌؿخىفي ماله بىفؿه، أها لى : وهى ازخُاع قُش ؤلاؾًلم ابً جُمُت ئلى أنها هىٌع مً الاؾدُفاء، كاٌ

أغؼني اإلااٌ الظي لي غىضن، هل ًيىن هظا مً كبُل البُؼ؟ هظا اؾدُفاٌء؛ : طهبذ ئلى ألار خؿين، وكلذ له
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م غيره ممً في الحلُلت ًلبع هظا  م وهٍُل له، أو غً ػٍغ ىه غً ػٍغ ًْ ، فهىظا ٌؿخىفي اإلاغء ص ًٌ ًْ ألهه ص

ً، فُىفي غىضئٍظ الحم الظي غلُه، وطلً طهغها الىبي  ًْ : في مػغض الىفاء، فلاٌ- صلى هللا غلُه وؾلم-الض

حُل أحدهم على مليٍا فلُتبع»:  ثم كاٌ،«مطل الغني ظلٌم »
ُ
 .«ئذا أ

  ٌ ، الؼغف ألاو
ٌ

ً الظي بُني وبين خؿين : وهظه الحىالت لها أػغاف ًْ اإلادُل، مً هى اإلادُل في صىعة هظا الض

. {أها} مً اإلادُل؟وؾمير؟ 

داٌ؟
ُ
. {ؾمير} ومً اإلا

داٌ غلُه؟
ُ
. {خؿين} واإلا

 داٌ به؟
ُ
داٌ غلُه هى اإلاضًً  واإلا

ُ
داٌ هى الضائً، واإلا

ُ
ً، فاطن اإلادُل هى في الحلُلت اإلاضًً، واإلا ًْ هى الض

ظاف ئليها عهً الصُغت، وهي الثاوي، هى اإلاضًً للمضًً،  ًُ وهظا ًدبين مىه غىضن أعوان الحىالت، وهظه ألاعوان 

 ٌ ً، وهى اإلادل، فان قشذ أن جلى ًْ ً الظي غلى اإلادُل للُمداٌ، : ؤلاخالت، وما ًخصل بالض ًْ داٌ به، وهى الض
ُ
اإلا

داٌ، وطلً 
ُ
داٌ غلُه، مً ِكَبل اإلا

ُ
ؿخىفى مً اإلا ٌُ داٌ فُه صازٌل هظا وله في مدل الحىالت، وهى الظي 

ُ
أو اإلا

. لصالح جترئت اإلادُل، وأصاء الحم غىه

  حاٌ علُه، أم ال؟
ُ
حاٌ، وامل

ُ
هل ٌعتبي زضا هإالا الثالوة؟ املحُل، وامل

 ،
ا

، وهى اإلاضًً ألاٌو في هظه الصىعة، البض الحلُلت أن في اإلاؿألت جفصًُل ٌٍ أما اإلادُل فُػختر عطاه بيل خا

 ئط الحم غلُه، وهى الظي ًلغع ئخالت الضائً غلى غيره مً غضمه، ختى ال ًلحله مً عطاه بهظه الحىالت،

ذ أهه ًغوح لألر خؿين ما كبلُذ، كلذ أها  داٌ غلُه، أها لى صٍع ًُ ض أن  داٌ غلى ما ال ًٍغ ًُ غىضئٍظ طغٌع، فلض 

، ؾىاءا وان اإلاداٌ غلُه  ٌٍ ا بيل خا أوفُه، فُلؼ غىضئٍظ خغٌج بين ألاػغاف، ولظلً البض مً عطا اإلادُل مؼللا

ا أو لم ًىً . ملُئا

 ا ٌٍ أًظا داٌ غلُه فًل ٌػختر عطاه بيل خا
ُ
 أو لم ًىً، وطلً ألن أما اإلا

ا
ا أو لم ًىً، مماػًل ، ؾىاءا وان ملُئا

داٌ، هدخاج أكصض ئلى الخفصُل، فاألر آلان الضائً لي، الظي 
ُ
الحضًث لم ٌكترغ عطاه، وئهما هلؼ في اإلا

ؾأخُله غلى اإلاضًً آلازغ باليؿبت لي، ٌؿخىفي خله مىه، هل ٌكترغ وهى في الصىعة هظه ألار ؾمير، هل 

 ٌ ا فُلؼم ألار ؾمير عض ي أو لم ًغض : ٌكترغ عطاه أم ال؟ هلى ئن واهذ ؤلاخالت غلى مليٍء، ئن وان خؿين ملُئا

ترئه، والحضًث ًضٌ غلى هظا،  حُل »بأن ًخدٌى ئلى هظا اإلاضًً ٌؿخىفي خله مىه، فُترئني غىضئٍظ ٍو
ُ
ئذا أ

.  فًل ًدم له غىضئٍظ أن ًمخىؼ،«فلُتبع» فهظا الكغغ مىحىٌص «أحدهم على مليٍا 

 ،ا لي لل مً طمخه ئلى طمت مً وان مضًىا
ُ
 أزغي ئلى اإلاضًً، بل ًيىن غىضئٍظ الحم كض ه

ا
خُل ما ًغحؼ مغة

ُ
 ومتى أ

 لم ًؼالبه، وكض 
ا

ثبذ غىضه، ًصؼلح هى وئًاه غلى طلً، فلى أهه مثًل وهى ألار خؿين في هظه الصىعة، ٍو

يىن أؾىة الغغماء، فان وحض  ، زًلص، ًؼالب هظا، ٍو أخلخه، ثم أفلـ بػض طلً، ما ًدم له الغحىع غليَّ

ىه، وهظا مػنى الحىالت، ولظلً الحىالت غلٌض الػٌم متى وكػذ بكغػها،  ًْ ا أزظه مػهم، وئال طهب غلُه ص قِئا

. فياهذ الحىالت غىض ثبىتها غلى مليٍء هما حاء في الىص

  
ٌ
ششير للحىالة شسور . َو

  ٌ ً في الجيـ، :ألاو ًْ داٌ فُه، ٌػني الظي هى ٌكترغ اجفاق الض
ُ
ً اإلا ًْ  فلى وان طهب، ًيىن غىضئٍظ الض

ا بظهٍب، ألار ؾمير ًؼالبني  في الحلُلت غلى اإلاضًً آلازغ، في صىعجىا ألار خؿين، البض أن ًيىن طهبا
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ا، أػالب فيها اإلاداٌ غلُه ال، البض مً اجفاق  ا، فما أخُله أها بمائت هُلى جمغا  بمائت هُلى طهبا
ا

مثًل

الضًىْين؛ ألهه ئطا ما اجفم الضًىان في هظه الحالت، خصل غىضئٍظ زغوج الػلض مً وىهه غلض ئعفاٍق ئلى 

ا ًيخفي فُه جدلم اإلالصىص مً  غلض مػاوطٍت، والحىالت غلض ئعفاٍق هما كغع أهل الػلم، وهظا أًظا

. الىفاء الظي ًخم به الػضٌ والاؾدُفاء

 الثاوي: ،
ا
ا الصفت مخفلت  الصفت، البض أن جيىن أًظا

ا
ا بغصيٍء، فما ًدُله مثًل ا بجٍُض، عصًئا  ٌػني حُضا

ببظاغٍت، ولى واهذ ولها جمٌغ، لىً جمٌغ حٌُض، وهظا جمٌغ عصيٌء، لخفاوث غىضئٍظ الحم، وغضم جدلم 

غغذ الحىالت لخدلُم الػضٌ وؤلاعفاق، فػىضئٍظ صاعث 
ُ

داٌ، وئهما ق
ُ
الاؾدُفاء، ولحىق الظغع باإلا

ا
ا
ا ال ئعفاك

ا
. ئقلاك

 الثالث:  
ا

 وأحًل
ا

 .اجفاق الضًىين خلىال

، خىلخه أها غلى ألار خؿين، ألار خؿين أها 
ا

ألار ؾمير ًىم حاءوي ًؼالبني بهظا اإلابلل، وان اإلابلل خاال

أهذ لػبض هللا غلًُ غكغة : أػالبه بػض ؾىٍت، لِـ آلان، ففي خلُلت ألامغ هى إلاا جدٌى غلُه، كاٌ

 هى ًؼالبني : آالف، وكض أخالني غلًُ بها، ئط أوي أػلبه بػكغة آالف، كاٌ ألار خؿين
ا

ال، جىكف، فػًل

، وهظا ًترجب غلُه جأحٌُل،  بػكغٍة، لىً بػض ؾىٍت، لِـ آلان، فهىا ازخلف الضًىان مً خُث الحلٌى

ا؛ ألن فُه ئلحاق الظغع غىضئٍظ به، وهى  داٌ، وهى مىىٌع قغغا
ُ
ا جأزيٌر، وعبما جظُِؼ خم اإلا وعبما أًظا

ئن ألاصل في الحىالت أن جيىن : ما ؾىبُىه بػض أن هيخهي مً هظا الباب، بلىلىا- ئن قاء هللا حػالى-

ا، فمً أخُل غلى مليٍء لؼمه أن ًدخاٌ، هما أزتر الىبي  ا الػما هىا، ولم ًجؼ - صلى هللا غلُه وؾلم-غلضا

داٌ ال ًلؼمه كبٌى 
ُ
له الغحىع لظاهغ الىص، وئن وان الجمهىع غلى أن ألامغ هىا لًلؾخدباب، وأن اإلا

الحىالت، ولى واهذ غلى مليٍء، وهظا هما طهغها مدل زًلٍف بين الفلهاء، وئن وان ظاهغ الىص غلى ما 

 . طهغها
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